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 تحليل جامعه شناختي سبك پوشش زنان 
  3و نادر صنعتي شرقي 2هاشمي ، مژگان عظيمي1*مرضيه آدميان

 
  چكيده
پژوهش از   .مطالعه با هدف بررسي سبك پوشش زنان و عوامل مرتبط با آن انجام شده است                  اين  

قـق سـاخته    نوع پيمايش و ابزار مورد اسـتفاده در جمـع آوري داده هـا مـصاحبه و پرسـشنامه مح                   
 نفرمـي باشـد كـه بـا     200 ساله شهر مشهد و حجـم نمونـه     50 تا   20جامعه آماري، زنان     .باشد مي

تجزيـه و تحليـل     .استفاده از روش نمونه گيري خوشه اي با تخصيص مناسـب انتخـاب شـده اسـت                
هـا  ورت گرفت و از آزمون هاي همبستگي براي تحليـل داده   ص spssها با استفاده از نرم افزار داده

تركيب ابعاد پوشش زنان دراستفاده هاي اكتشافي و با هدات و مصاحبهبا استناد به مشا .استفاده شد
 ، ظرفيـت  )كوتـاه  متوسط، بلند،( اندازه نوع مدل،  ،)روشن /تيره(، رنگ )نپوشيدن/ پوشيدن(از البسه   

ار سبك  و ميزان پوشيدگي موي سر، چه     ) ضخيم متوسط، نازك،(و ضخامت   ) گشاد متوسط، تنگ،(
 متمـايز   -"مدگرا" و   "غير سنتي "،  "سنتي شبه  مدرن   "،  " مذهبي –سنتي  " –پوشش در بين زنان   

 در بـين جامعـه مـورد مطالعـه     "سـنتي شـبه مـدرن     "د كه سبك پوشش     ننتايج نشان مي ده   . شد
سرمايه اقتصادي و فرهنگي ، ميزان مـصرف و سـبك             بين سليقه،  ،چنين هم. تري دارد  فراواني بيش 

  .ان همبستگي مثبت و معنادار وجود داردپوشش زن
  
   .سبك پوشش،زنان، مصرف، سليقه، سرمايه فرهنگي، سرمايه اقتصادي : كليديهاي هواژ
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 پيشگفتار
با ورود انسان به زندگي اجتماعي و توسعه فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگي و شكل گيري عقايد              

پوشـاك، نـوع، رنـگ،جنس، شـكل و سـبك           . شـند ديني كه مؤلفه هاي سازنده تمدن بشري مي با        
ــد         ــسته ش ــادين آن برج ــي نم ــاعي و فرهنگ ــاركرد اجتم ــت و ك ــي ياف ــه فرهنگ ــت زمين دوخ

)Jamalizade,2010,p:37.(  
پوشـش،  . اسـت  به خـود گرفتـه        متنوع ي پوشش در هر دوره اي از تاريخ بشر اشكال         ،بر اين مبنا      

اما به مرور زمان و بـا گـسترش         ،   مي آمد  شمار و سرما ب   براي رهايي انسان از گرما    زماني تنها وسيله    
، پوشش نيز دستخوش تغييرات بسياري شد و دوره اي آغاز شد كه پوشش و لبـاس تبـديل             فناوري

به وسيله اي براي زيبا تر شدن،جلوه نمودن و مشخص نمودن جايگاه و پايگـاه طبقـاتي افـراد و در                   
  ).GHanbari,2007:2(بسياري از مواقع مذهب افراد شده بود 

 پوشاك مي توانـد ابـزاري       كنند كه عنوان مي ) McVeigh,2000(و مكوي   ) Craik,2005(كريك      
 براي رهايي از محدوديت هـاي فرهنگـي         ، ديگر سوي و از    2 و كنترل اجتماعي   1براي اجتماعي شدن  

قـرن گذشـته     پوشاك در نـيم      3توان به ايجاد سبك هاي خرده فرهنگي      در اين مورد مي   . بشمار آيد 
  ). Bovon,2006(اشاره كرد 

زنان و دختران جوان با نيت جست و جوي هويت به ويـژه هويـت               ) Ganetz,1995(از نظر گانتز        
 .گيرنـد  بهره مي6 مي زنند و گاهي از زنانگي به مثابه تغيير قيافه5 دست به آفرينش سبك4جنسي

اند تجربه اي زيبا شناسـانه و خـالق نيـز    سبك گاهي انطباقي و مواقعي براي مقاومت است و مي تو     
به نظر گانتزبدن و سطوح آن، فرصت هايي براي نوآوري عرضـه مـي كنـد و لبـاس، امكانـات                     . باشد

تغيير شكل خود را به زنان مي بخشد؛ به طوري كه آنان مي توانند خودشان و نقـش زنانـه اي كـه                       
  . (zokaei,2008)فرهنگ مرد ساالر به آنان نسبت داده است را تجربه كنند

هاي  مدعي شد كه يكي از اصلي ترين حوزه       مي توان   با مراجعه به كتب موجود در زمينه پوشش             
در اين بين پوشش زنان     ). Shahshahani,1995(پوشاك بوده است   تغيير پذير و تغيير ساز در جهان      

طرح هـايي بـراي     هر روز مدل ها و      . تري نسبت به مردان شده است      دستخوش تغييرات بسيار بيش   

                                                 
1-socialization  
2-Social Control  
3-Subculture 
4-Sexual identity  
5-style  
6-Masquarade 
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تر زنان بـه مـصرف گرايـي شـده      شود كه منجر به جلب و جذب هر چه بيش      زنان به بازار عرضه مي    
 ).GHanbari,2007(است 

برخي از انـواع نمادهـاي ظـاهري و          در مجموع مي توان ادعا كرد كه با فرارسيدن دنياي جديد،              
 هاي فرهنگي پسامدرن، نمـاي ظـاهري        در بسياري از عرصه   .اندكردارهاي بدني اهميت خاص يافته    

باشد و سبك و انتخاب لباس تا اندازه اي ابزاري          بدن تابع استاندارهاي ثابتي بر معيارهاي سنتي مي       
بـه نظـر اليـس، دوره اخيـر مدرنيتـه، فرهنـگ        ). Nikzadeh,2005(براي انتخاب فرديت بوده است      

 ). Azad Armaki etal,2003(بصري و نمايشي است 
مـصرف   1 سبك پوشش براي اثبات فرديت و قوه تميـز و تـشخيص سـرمايه فرهنگـي                ،چنين هم    

 لباس افراد از اولين ابزاري اسـت        ،چنين هم. كننده و راهي براي بنا ساختن تمايز او با ديگران است          
   .)Hamidi&Faraji,2009( كه موجب شناخته شدن و تشخيص هويت آنان مي شود

، ازآنجا ناشي مي شـود كـه مطالعـه پوشـش زنـان يـك جامعـه،                  2ضرورت بررسي سبك پوشش       
آشـنايي بـا نـوع پوشـش زنـان،      . شناخت الزم را درباره بخشي از فرهنگ آن جامعه ميسر مي سازد      

گيري ها تواند تفسيري واقعي از جهتها، رفتارها و نمادهاي افراد در زمينه زندگي روزمره مي   نگرش
كـار   تواند در درك تحوالت و تهديدات فرهنگي،      هم چنين مي  .ازدها ترسيم س   و الگوهاي رفتاري آن   
  .ريزان اجتماعي در جهت بهبود فرهنگ بومي و ملي، ياري رساندساز باشد و به برنامه

اي هاي مفهومي درهم تنيـده    در كشور ما نيز لباس از منابع گوناگوني متاثر بوده و همواره شبكه                
ير گذار بوده و توانـسته تـا حـد بـسيار زيـادي آن را از وضـعيت                   در طول تمدن و فرهنگ بر آن تاث       

مـثال  . اي رقم بزند كه اكنون شاهد آن هـستيم        محلي، سنتي و بومي خارج كند و شرايط را به گونه          
بخشي از آن تحت تاثير خواسته ها و اغراض سياسي حكومت ها بـوده و همـواره ايـدئولوژي هـاي                     

بخشي ديگر از اين تاثير پـذيري        .بر آن داشته است   ناپذير  انكار  دولت و حكومت ها تاثير مستقيم و        
 كـه در جامعـه ي مـا ديـن         –در اعتقادات ديني و مذهبي مردم يافت زيـرا در ديـن اسـالم                را بايد 

پوشاندن تن و بدن به ويژه در مورد زنان از اهميت فوق العاده اي بر خوردار و همواره -اكثريتي است
  ).GHanbari,2007(تخاب مردم بوده است امري تاثير گذار در ان

هاي سنت، هنوز با شـدت و قـوت زيـادي در سـبك               در جامعه امروزي ايران، كه از سويي مؤلفه           
 برخي از خصوصيات جامعه مدرن و برخي از مؤلفـه هـاي        ،زندگي نقش مي آفرينند و از سوي ديگر       

 زنان، به عنوان كساني كه بيش       فرهنگي جهاني وارد فضاي زندگي شده است، سبك پوشش در بين          

                                                 
1- Culturel capital  
2- Clothing Style  
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در اين مقاله سعي مي شود سبك .از همه اين تغييرات را نشان مي دهند؛مورد مطالعه قرار مي گيرد
  .پوشش و عوامل موثر بر آن بر اساس نمونه اي خاص از زنان شهر مشهد توصيف و تحليل شود

 
  پژوهشپيشينه 

 در دهـه هـاي گذشـته    ،البتـه . يـد مـي باشـد    مفهوم سبك پوشش در ايران مفهومي نـسبتا جد            
 . در زمينه حجاب صورت گرفته است كه فقط مورد فقهي آن مورد توجـه بـوده اسـت                  هايي  پژوهش
 خارج از كشور نيز انجام شده است به پوشش فارغ از معناي حجاب و فقـط بـه                  كه در    هايي  پژوهش

 ناسب اندام و رضايت از بدن  توجه       تر به امر زيباشناختي وت     معناي لباس نگريسته شده است و بيش      
  :ها اشاره مي گردد از آن ميان، به برخي از آن .كرده است

و   به روش كيفي" الگوهاي پوشش جوانان "پايان نامه خود با عنوان   در )Majma,2009( مجمع    
كمي در بين دانشجويان دانشگاه تهران  به بررسي الگوهـاي پوشـش و كاركردهـاي آن در دو بعـد                     

شناخت ابعاد و مولفه هاي شـكل دهنـده    اين طرح،  هدف از . سبك زندگي و مقاومت پرداخته است     
الگوهاي پوشش همنوا و ناهمنوا با هنجارهاي رسمي و تاثير هر يك از كاركردهاي مذهبي و مدرن                 

نتايج مطالعه مذكور نشان داد كه سبك هاي زندگي و سرمايه اقتـصادي و              .در شكل گيري آن است    
  . ي در شكل گيري انواع الگوهاي پوشش موثرندفرهنگ

نگــرش زنــان قــم بــه انــواع "ي بــا عنــوان پژوهــش) Hamidi&Faraji,2009(حميــدي و فرجــي    
در رويكـرد نظـري      . را با رويكردي كمي مورد مطالعه قـرار داده انـد           "هاي رايج در اين شهر     پوشش

از اين منظر   .  مد نظر قرار گرفته است     ي امري ديني يعني حجاب      مطالعه مورد نظر، پوشش به مثابه     
نگرش زنان به حجاب در چهار بعد كه سه بعد آن نگرشي و يك بعد آن رفتاري است، بررسي شـده                 

در اين راستا ابتدا نگرش بـه       . شناختي بررسي شده است      بعد پوشش از منظر جامعه      در مرحله . است
رش به پوشش در پنج بعـد تمايزيـابي،         هاي موجود و سپس نگ      هاي پوشش   ها ورنگ   ها، حالت   تركيب
نتـايج طـرح    .يابي، آراستگي ظاهري، پوشش راحت و پوشش رسمي مورد نظر واقع شده است              هويت

هـا بـا احكـام         درصـد از آن    91. انـد    درصد از زنان قمي اعتقاد به حجاب داشته        2/92نشان داد كه؛    
 اوقـات حجـاب خـود را    تـر    بـيش   درصد در بعد رفتار حجاب معتقد بودند كه        7/88. حجاب موافقند 

  .  درصد موافق پيامدهاي مثبت حجاب هستند6/80كنند و  رعايت مي
 سبك زندگي و پوشـش      "در پژوهشي ديگر با عنوان    ) Hamidi&Faraji,2008( حميدي و فرجي      

به روش كيفي به بررسي سبك هاي زندگي متفاوتي كه در پوشش زنان در تهـران                "زنان در تهران    
براي اين منظور نوع پوشش زنان در محيط هاي اجتماعي گوناگون  .ي خورد؛ پرداخته اند   به چشم م  

توصيف و تاثير  برخي از مؤلفه هاي زندگي آنـان، نظيـر ميـزان و انـواع سـرمايه هـاي اقتـصادي و               
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، تاثير سرمايه اقتصادي و فرهنگي در پژوهشنتايج حاصل از . فرهنگي مورد بررسي قرار گرفته است
  .وشش زنان را نشان مي دهدنوع پ

رابطه بين سبك زندگي و نگـرش       "پژوهشي ميداني با عنوان     ) Mohammadi,2008( محمدي
 بر اساس يافته هـاي پـژوهش  .  انجام داده است"هويت جنسيتي در بين دو نسل مادران و دختران   

معنـاداري بـا    ها،تفـاوت    نظرات مادران و دختران در زمينه اهميت قيمت پوشاك، بـادوام بـودن آن             
در مورد مد بودن، شيك بودن، زيبا بودن و تك بودن؛ آراستگي و آرايش داشـتن،                . ديگر نداشت  يك

نظرات مادران با دختران تفـاوت       هماهنگي رنگ و مدل لباس ها با هم و مطابق روز لباس پوشيدن؛            
  .معناداري داشت

اي مـرتبط بـا مـديريت بـدن و           بررسي فعاليت ه   "ي با عنوان  پژوهش) Ahmadii,2008( احمدي    
 سال بـه    18 نفر از ساكنان     400 شامل   پژوهشنمونه آماري اين    .انجام داده است    "هويت اجتماعي   

 نشان داده است كه بين سرمايه اقتصادي و         پژوهشنتايج اين   . باالي ساكن در شهر رشت مي باشد      
نشان دهنده آن است كه سرمايه       نتايج    افزون بر اين،   .مديريت بدن هيچ گونه رابطه اي وجود ندارد       
  .فرهنگي با مديريت بدن رابطه معناداري دارد

 بررسي جامعه شناختي    "ي با عنوان  پژوهشدر  ) Parastesh&Behnoie,2008(پرستش و بهنويي        
ي فرهنگي و مديريت ظـاهر         رابطه بين سرمايه   "مديريت ظاهر و هويت فردي در بين جوانان بابلسر        

نتايج حاصل از آزمون فرضيات حاكي از آن است كه هرچـه             .رسي  قرار داده است    جوانان را مورد بر   
 مديريت ظاهر نيز در ميان دختران و پسران جـوان            تر باشد؛ نحوه   ميزان سرمايه فرهنگي افراد بيش    

  . كند تري پيدا مي اهميت بيش
ت اجتماعي جوانان  الگوي مصرف پوشاك و هوي"در پژوهشي با عنوان) Nikzade,2005( نيكزاده    

 تـا  18 به  تبيين روابط ميان شاخص هاي هويت اجتماعي و ابعاد الگوي مصرف در ميان جوانـان            "
براي رسيدن به اين هدف از چارچوب نظري استفاده شده است           .  سال شهر رشت پرداخته است     30

ر پايـان نيـز   د .تـشكيل داده اسـت  » آنتوني گيـدنز «و » پيربورديو«كه، خطوط اصلي آن را نظريات    
مـورد مطالعـه در چهـار فـضاي         » الگوهاي خريـد جوانـان    «پژوهشگر موفق به ارايه گونه شناسي از        

. است شده اسـت   كه حاصل تقاطع دو محور سرمايه فرهنگي و سرمايه اقتصاديگوناگوناجتماعي 
 نزديـك بـه   1افراد قرار گرفته در داخل هر يك از اين چهار فضاي اجتماعي داراي ذائقه ها و ساليق               

» متمـايز «هم در خريد لباس و پوشاك خود هستند كه آنها را از افراد قرار گرفته در فضاهاي ديگر                   
 .كند مي

                                                 
1-Taste  
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ــسي      ــان و لي ــوان  ) Tiggeman & Lacey,2009 (تيگم ــا عن ــي ب ــدن، "در طرح ــايت ب  رض
ن لبـاس و    به  بررسي ارتباط بـي     "گذاري ظاهري و كاركردهاي لباس در ميان خريداران زن           سرمايه

نتـايج حاصـل از تكميـل       . تجربه بدن زنانه از بين زنان خريـدار لبـاس در اسـتراليا پرداختـه اسـت                
پرسشنامه و متغيرهاي تصور از بدن، كاركرد لباس، اعتماد به نفس و لذت بردن ازخريد لباس نشان            

. ه قرار مي گيرد   داد كه انتخاب لباس بر اساس مد روز براي تمامي سنين از طرف زنان مورد استفاد               
 سرمايه گذاري براي ،چنين هم . نارضايتي بدن با تجربه منفي خريد لباس ارتباط دارد    ،از سوي ديگر  

  .از ديدگاه زنان، لباس بخشي مهم از حضور آنان در جامعه است. ظاهر با انتخاب لباس ارتباط دارد
 بـا  "مدرن و تاثير مد بـر آن  بررسي هويت پست "در مطالعه اي با عنوان )Bowne,2006 (باون     

استفاده از ابزار پرسشنامه و مصاحبه عميق به بررسي رابطه بين پوشاك و هويت از منظر مـصرف و                  
؛ نشان مي دهد كه ميزان مصرف      بررسي صورت گرفته  . ن پرداخته است  مد در بين جوانان شهر ميال     

  .ي شودپوشاك راهي براي نشان دادن هويت غير انحصاري در نظر گرفته م
 تاثير شيوه زندگي در رفتـار مـصرف كننـده           "در طرحي با عنوان      )Sasouma,2004(ساسوما  

 به  تاثير عوامل سبك زندگي در رفتار مصرفي لباس و تمايالت جنسي دانشجويان پرداختـه                 "لباس
گرانـه و مـصرف جنـسي       مصرف رمانتيك، مصرف جلوه    است؛ كه نتايج آن نشان مي دهد، جنسيت،       

 بين سبك زنـدگي و مـصرف رمانتيـك و           ،چنين هم . در اين رابطه داشته باشد      مهم يد نقش مي توان 
  .جلوه گرانه رابطه معناداري  وجود دارد

 شيوه پوشش بر تاثير گذاري بدن و مديريت "ي با عنوانپژوهشدر ) Robinson,2003(رابينسون     
زنـان،   .تن جذابيت بـدن رابطـه دارد      دريافت كه شركت در برنامه هاي كاهش وزن با باال رف           ،"ظاهر
هايي  از بدنشان كـه از آن رضـايت دارنـد را بـه                هايي را مي پوشند كه قسمت      تر آن نوع لباس    بيش

 نشان مي دهد كه شيوه پوشـش بـا وضـعيت    پژوهش يافته هاي اين ، ديگر  سوي از .نمايش بگذارند 
وزن شركت مي كنند از لباس هايي     همچنين ؛زناني كه در برنامه كاهش       .تأهل و سن در رابطه است     

آنان به مـرور   .استفاده مي كنند كه ظاهر آن ها را بهتر سازد و تصور آنان را از بدنشان بهبود بخشد          
كه در برنامه كاهش وزن شركت مي كنند اگر تصور و رضايت آنان از بدنشان افزايش پيـدا كنـد بـا                     

  .وفق تر عمل مي كنندجديت برنامه ها را دنبال مي كنند و در كاهش وزن م
 

  مباني نظري
 پـژوهش در اين قسمت به بررسي ديدگاه ها و نظرياتي مي پردازيم كه به نوعي به موضوع اصلي      

 و در نتيجـه رسـم مـدل علـي           پژوهشنزديك است تا با استفاده از آنها به انتخاب چارچوب نظري            
 .بپردازيم
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تـر   بـيش  بـراي نمـايش دادن وضـعيت خـويش،     صرف هزينـه  (Veblen 2005)از ديد گاه وبلن،    
قاعـده اتـالف كـاال بـه صـورت           .پذيرفتني است و شايد اين امر بيش از ديگر مصرف ها،عملي باشد           

صرف هزينه در راه لبـاس،اين      .خود را به طرز بارزي نشان مي دهد         يا نمايش دادن لباس،    1تظاهري
وضعيت  يد ديگران است و با يك نگاه،      مزيت را بر ديگر روش ها دارد كه لباس هميشه در معرض د            

  ).Veblen,2005(مالي شخص را به بيننده معرفي مي كند
ارزش تجاري پارچه اي كه براي لباس انسان در جامعه هاي امروز به كار مي رود،بستگي به مـد                       

 شـود؛  روز بودن و اعتبار آوري آن دارد و كمتر به كاربرد مكانيكي آن براي پوشنده لباس مربوط مي                 
 بسيار عادي است كه شخص در يك محيط رسمي و غير عادي لباس ناراحـت بپوشـد تـا         ،از اين رو  

لباس خوب شاهد آشكاري بر موفقيت مالي است و در نتيجه شاهد بـر ارزش    .خوش پوش جلوه كند   
توانـد   لباس تشريفاتي و عالي،نه تنها گوياي آن هستند كه پوشنده مـي            .اجتماعي پوشنده آن است   

توانـد بـدون هـيچ      نشان دهنده آن نيز هست كه مـي        اي مصرف كردن به نسبت زياد هزينه كند،       بر
لباس زنان بـراي نمـايش دادن و پرهيـز           در مقايسه با لباس مردان،    .گونه تالش توليدي،مصرف كند   

  ).Veblen,2005( پوشنده از كارهاي توليدي پيشرفته تر و تكامل يافته تر است
 ،،اعتبار آور و احترام آميز است و در نهايت        2صورت تظاهري و تن آسايي تظاهري     اتالف كاالها به        

هر ثروتي براي آنكه بيشترين شان و منزلت رابراي          ).Iibid,p:202(بيانگر پيروزي و نيروي برتر است     
طبقه مرفه   .بايد به صورت خودنمايانه يا متظاهرانه به نمايش گذارده شود          صاحبش به ارمغان آورد،   

رفتـار رقابـت    .ن وسيله به اقتدار هنجار دست مي يابد و خود را به الگوي جامعه تبديل مي كند             بدي
كوشند تا خود را بـا      گروههاي اجتماعي زيردستي مي   .آميز در جامعه نيز ناشي از همين مسئله است        

الگوي هنجاري طبقه مرفه تنظيم كنند و بدين ترتيـب رقابـت اجتمـاعي مبنـايي اجتمـاعي پيـدا                    
  ).Fazeli,2004( كند مي
، عميق ترين مشكل زندگي مدرن از اين امر ناشي مي شـود كـه               )Simmel,1990(  زيمل باوربه      

ايـن   .فرد مي خواهد خود مختاري اش را در برابر نيروهاي اجتماعي، سخت و شـديد حفـظ نمايـد                  
تـا   صرف مدرن  الگوهاي م  ،نابراين ب .مسايل و مشكالت به خصوص در شهرهاي بزرگ ديده مي شود          

درست بـه همـين دليـل    . حدودي مي تواند نتيجه زندگي در شهرهاي بزرگ  يا ديگر شهرها باشند          
  است كه در اين گونه شهر ها افراد جديدي به ظهور  مي رسندكه هميشه نگران هستند 

شخص در يك شهر بزرگ ترجيح مي دهد به گونه اي حساب شده مصرف نمايد تـا بوسـيله آن                        
به عنوان مثـال ،انـواع دكراسـيون        .گردد كه آرزوي رسيدن به آن را دارد         "حس هويتي "يك  داراي  

                                                 
1-Conspicuous  
2-Conspicuous leisure  
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مجموعه اي از عاليم مي باشـند        . مورد استفاده قرار مي دهد     ويژهمنزل و يا لباسي كه يك شخص ب       
  .ها توسط ديگران شناخته شده و تعريف شود  آنراهكه جداي از ديگران بوده و فرد مي خواهد از 

د را  در تحليل خود از مد عنوان مي كند كه دو نيروي متضاد،تغيير در مSimmel,1990(              (يمل  ز    
هاي فرعي يا تابع سعي مي كنند با نمادهاي پايگاهي گروههاي بـاالتر منطبـق               گروه.پيش مي برند    

هـاي مـسلط از      بـر ايـن اسـاس سـبك        .شوند؛ به گونه اي كه به قله نردبان تحرك اجتماعي برسند          
  ).Iibid,p:18(ات باالتر سرچشمه مي گيرند طبق

درباره هويت هاي   است افراد در چارچوب نظم تعاملي،بر اين باور )Goffman,1959 ( گافمن
خود چك و چانه مي زنند و با بسيج كردن مهارت هاي تعاملي شان در درون روال هـاي مـوقعيتي                     

 مـورد پـذيرش آنـان قـرار گيـرد           ، تـصويري از خـود بـه ديگـران ارايـه مـي دهنـد تـا                 )چارچوبي(
) Jenkins,2003.(  

اين فراينـد   . به ديگران عرضه مي كنيمهاي متقابل  كنشراه خود را از ،در جريان زندگي روزمره     
در جريان اين كنش  .صورت مي گيرد...لباس پوشيدن و  ي نظير صحبت كردن،  گوناگونهاي   از روش 
نها كه به لحاظ هويتي با ما مشابه هستند و آنها كه با ما  يعني آ-مرزهاي خود و غير خودي متقابل،

  . مشخص مي شوند-تفاوت دارند
 گونـاگون هاي   گافمن انتخاب مد را به هويت هاي متعددي كه افراد معاصر موظف به انجام نقش                  

مد مجالي براي فاصله گرفتن از نقش رسمي است و موجب مي شود سـاير               . هستند مربوط مي داند   
 از مطرح شدن مبحث پست      پيشها    كه گافمن سال    گونه همان. ها راهي براي ظهور پيدا كنند      نقش

 بشمار مي آيـد، نظـام       " نظام موقعيتي فعال     "مدرنيست اشاره كرده است پوشاك، عنصر اصلي در         
خاص ارتباطي كه در آن عامل، انتخاب خود را براي يكي از هويـت هـاي چندگانـه انجـام داده يـا                       

  ). Goffman,1959(ي گيرد كدام هويت خود را در يك موقعيت خاص در اولويت قرار دهد تصميم م
تـر بـا     نظر گافمن فكر دائمي براي تغيير و تمايل به تمايز خودمان بـا سـايرين و بـيش              بر اساس 
كه ديگران معموالً چه انتظاري از ما دارند عنصر اصـلي عالقمنـدي مـا بـه مـد بـشمار                      توجه به اين  

فاصله ". آيد كه ابزاري براي كنترل تصور خودمان در اذهان ديگران را در اختيار ما قرار مي دهد                 مي
كـه    از آن  پـيش  ،ين حـال  با ا ). Iibid,p:46 ("از نقش نسبت به نقش، مانند مد است نسبت به عرف          

تـأثير  هـا    هاست كه بـر ادراكـات مـا از آن          ساير افراد شروع به صحبت كنند اين ظاهر و پوشاك آن          
در تصميم گيري براي آغاز هرگونه ارتباطي، در ابتدا بـه ارزيـابي ظـاهر بيرونـي شـخص                   . گذارد مي
جا آنست كه براي فهميدن آنچه در پشت ظاهر يك فرد قـرار دارد               نكته متناقض در اين   . پردازيم مي

  ).Goffman,1959(بايد در ابتدا قضاوت خود را بر اساس ظاهر او قرار دهيم 
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براي عرضه خود در تعامل اجتماعي قايل بود بـه همـين   ) Goffman,1964 (يتي كه گافمن اهم    
هايي كه راجع به خودشان براي ديگران مـي فرسـتند تـا حـدودي                دليل است، گر چه مردم بر پيام      

ها مطمئن شويم يا ايـن        آن درست اما از اين لحاظ كه نمي توانيم از دريافت يا تفسير             ،كنترل دارند 
 طور قطع از اين كه پيامها اصـال دريافـت و تفـسير شـوند،اطمينان حاصـل كنـيم ،در وضـع                       كه به 

  ).Jenkins,2003 ( نامساعدي به سر مي بريم
او فرض مي كند    .تمايز ميان خود و جامعه را مشكل آفرين مي دانست         )Giddens,1994  (1گيدنز    

  . با هويت اجتماعي تفاوت دارد2كه هويت شخصي
هويت اجتماعي و نه هويت      ،نخستهاي پيش مدرن،سرو لباس در درجه        اري از فرهنگ  در بسي "    

امروزه نيز به طور يقين لباس و هويت اجتماعي كامال با هـم بـي ارتبـاط              .فردي را مشخص مي كرد    
لباس هم چنان يك تمهيد داللت گرايانه اسـت كـه جنـسيت،موقعيت طبقـاتي و منزلـت                   .نيستند
  ).Iibid,p:25 (".هداي را نشان مي د حرفه

،بدن جايگاه خود و هويت شخصي اسـت و اگـر چـه همـواره            )Giddens,1994 (در ديدگاه گيدنز      
نظارت و كنترل بر بدن و چهره در روابط متقابل روزمره اهميت داشته و عامل بـا صـالحيت بـودن                     

قـدرت و بـاز     بدن انسان بـه صـورت كـانوني بـراي كـسب               اما در دوران معاصر،    ،تلقي شده » خود«
كنترل منظم بدن يكي از ابزارهاي اساسي .هاي بيروني و دروني درآمده است   انظباطموردانديشي و 

 ،يـن حـال  بـا ا  آن روايت معيني از هويت شخصي را محفـوظ مـي دارد و    به وسيله است كه شخص    
از نياز بـه    هم ناشي    اين،.نيز از وراي همين روايت در معرض تماشاي ديگران قرار مي گيرد           » خود«

ارزيابي مثبت ديگران است و هم ناشي از احساس جامعيت بدني يعني اين احساس كه خود به طور               
  .صحيح در بدن جاي گرفته است

چـه در مـورد      .كنترل بدن  هميشه از نوعي سازماندهي اجتماعي و فرهنگـي پيـروي مـي كنـد                    
 پوشاك كه آن نيز تابع نـوعي رژيـم          چه در مورد رژيم هاي جنسي و چه در مورد          هاي غذايي،  رژيم
در همه فرهنگ ها،لباس آشكارا وسيله اي براي عرضه نمـادين خويـشتن اسـت؛نوعي شـكل                  .است

رژيم هاي خودآرايي و تزيين      .دادن به قالب بروني روايتي كه فرد براي هويت شخص برگزيده است           
ـ      .نيز مرتبط با هويت شخصي است     ) بدن(خويشتن   وعي وسـيله خودنمـايي     پوشاك همان طور كـه ن

ــوه    ــان ســازي وج ــراي پنه ــزار مهمــي ب ــاگوناســت، اب ــز هــست گون ــه شخــصي ني ــدگي نام   زن
) Jenkins,2003  .(  

                                                 
1-Giddens   
2- Self- identity  
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همـواره   در مورد الگوهايي كه در مورد نحوه زيـستن،آراستن بـدن و مـصرف تبليـغ مـي شـود،                       
 وهاي رايج تبـديل شـده؛     هايي صورت مي گيرد به گونه اي كه گاه به استقالل و آزادي از الگ               مقاوت

دست به   »خود«فرد با آگاهي به تصميم گيري مبادرت مي كند و بر اساس ارزش هاي                .مي انجامد 
انتخاب مي زند و سبكي رادر نحوه  زندگي و مصرف انتخاب مـي كنـد ؛ كـه بـا هويـت شخـصي او          

  .هماهنگ و موجد احترام به خويشتن باشد
ماقبل مدرن از مشاركت كامل در عرصه فعاليت هاي اجتمـاعي           به نظر گيدنز زنان كه در جامعه            

 .كننـد  محروم بودند،گشودگي دوران مدرنيته اخير را به طرز ي كامل تر ولي تناقض آميز تجربه مي               
در جوامع جديد،زنان از سويي فرصت آزمودن شانس خود را در طيف وسيع تري از امكانات دارند و                  

فعاليـت هـاي   .،بسياري از اين  راه ها به روي زنان بسته مي ماند از سوي ديگر در فرهنگ مرد گراي      
و نـوعي    افراطي زنان براي كنترل بدن نوعي اعتراض و پاسخ فعاالنه است به كثرت ظاهري امكانات              

احساس كمال و قدرت يابي به زنان مي دهد و داعيه اثبات باز انديـشانه هويـت شخـصي و عرصـه                      
تـر   از سوي ديگر مصرف گرايي به ويژه در ميان زنان كه كـم            ). Iibid,p:154( پيكري مطلوب را دارد   

و انتخاب سبك   » خود«طرح كلي    در عرصه عمومي و توليد عمومي و توليد براي بازار حضور دارند،           
هويت معين و كمال طلبـي مبـدل         نياز فرد به استقالل شخصي،    .زندگي را تحت تاثير قرار مي شود      

با اين   .ن به داشتن و مصرف كردن كاالهايي  كه بازار عرضه مي شوند            به نيازمندي بي پايا    مي شود 
  ).Giddens,1999 ( كاال پرستي بدون ابزار مخالف و مقاومت به پيش نمي رود ،همه
. باشدمي1 است كه هر انساني داراي يك عادت وارهبر اين باورنيز ) Bourdieu,2002( پير بورديو    

دگي عملي، آموختگي ضمني، فراست و تربيت يافتگي اجتماعي از نوع منظور از عادت واره نوعي آما
دهد كه روح قواعد، آداب، جهت ها، ذوق و سليقه است كه به عامل اجتماعي اين امكان را مي

روندها، ارزش ها و ديگر امور حوزة خاص خود را دريابد، درون آن پذيرفته شود، جا بيفتد و منشأ 
 را متشكل از سطوح يا نقاط بدانيم، هر سطح يا 2 اگر فضاي اجتماعي).Bourdieu,2002( اثر شود

است كه بر اثر شرايط اجتماعي ) يا سليقه ها ( نقطه از اين فضا داراي سطحي از عادت واره ها 
  . مناسب با آن به وجود مي آيند

 نظام تمايز از نظر وي در فضاي اجتماعي دو اصل تمايزگذار مهم وجود دارند كه محورهاي اصلي    
سرمايه اقتصادي .4 و سرمايه اقتصادي3اند از سرمايه فرهنگي اين دو محور عبارت: را شكل مي دهند

                                                 
1-Habitus 
2-Social space  
3-Cultural capital  
4-Economic capital  
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سرمايه .يعني آن ثروت هاي مادي كه كنشگران و گروه هاي اجتماعي در مالكيت خود دارند
اجتماعي انباشته  آموزش و تربيت ناشي از پايگاه راهگيرد كه از فرهنگي نيز آن دانشي را در بر مي

ساختارها به آن نوع روابط . وي ميان ذائقه و ساختار اجتماعي ارتباط برقرار مي سازد .شودمي
اجتماعي اطالق مي شوند كه ميان عامالن اجتماعي با قدرت هاي نابرابر به وجود مي آيند و هدف 

يز به انتخاب هاي فرهنگي ذائقه ن.ها تداوم و باز توليد حاكميت و استيال در درون ميدان هاست آن
 به برداشت ها و ارزيابي هاي زيباشناختي اطالق مي شود كه بازتاب ساختارهاي بيان ديگر،يا به 

 بيش از هر چيز در ذائقه بازنمايي شده و 1از نظر بورديو،شيوه زندگي.حاكميت در منش هاست
بورديو  .يزها در جامعه مي شودباعث تمايز ميان عامالن اجتماعي و به دنبال آن مرزبندي ها و تما

 است كه اين ذائقه در نظام مبتني بر بر اين باوربلكه  ذائقه انسان را امري ذاتي و طبيعي نمي داند
 نوع ذائقه نشان دهنده طبقه ي افراد است؛ .گيردتمايز سلسله مراتب فرهنگي و اجتماي قرار مي

تومبيل ما نوعي تناسب برقرار بوده و همگي ي مسكوني و امثال ميان خورد و خوراك ،پوشاك،خانه
اي است كه به آن هاي زندگي ما، معرف تصاوير ذهني خاص گروه يا طبقهها به عنوان نشانه اين

  ).Chauvire,2007( تعلق داريم
است كه اين كنش همانند ساير » كنش«با توجه به مطالب پيشين،سبك پوشش يك نوع    

شناسي اجتماعي   است و بر اساس تئوريهاي جامعه شناختي و روانها تحت تاثير قواعد خاصي كنش
توجه به اين قواعد و اعمال اجتماعي مي توانند تا .انجام يك كنش تحت تاثير عوامل متفاوتي است
 و خرده فرهنگهاي گوناگون جامعه نشان گوناگونحدي نگاه به پوشش و لباس را در گروههاي 

  .دهد مي
ي شدن مصرف در دوره معاصر،آراي بيان شده از سوي صاحب نظراني چون با توجه به توده ا    

زيرا در  بورديو و وبلن از كفايت نظري بيشتري در تحليل پديده پوشش در جامعه بر خورار است
و مصرف، فهم كنش را در يك  2نظرات ياد شده،ضمن تاكيد بر مفاهيمي همچون تشخص،تمايز 

  . مي دهندپارادايم فرهنگي مورد توجه قرار
تر در امر پوشـاك      صرف هزينه و مصرف بيش    (از وبلن   3 از بورديو و مصرف تظاهري      مفهوم سليقه    

  .اخذ شد و مدل تحليلي به شرح ذيل تنظيم گرديد) جهت نشان دادن تعلق به طبقات باالتر
  
  

                                                 
1  - Vay of life  
2 - Distinction  
3- Conspicuous consumption 
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 مدل نظري پژوهش
 
  

  
  
  
  
  

  
 
  
  
  
  
  

   مدل تحليل-  1نمودار 
 

  پژوهش هاي هفرضي
  . بر اساس مدل تحليل به شرح زير گمانه زني شدپژوهش هاي  هفرضي

بـا سـبك    ) وضعيت تأهل، وضعيت اشتغال و ميـزان تحـصيالت        (هاي زمينه اي     بين ويژگي   - 1
  .پوشش زنان رابطه وجود دارد

 بين ميزان سرمايه اقتصادي با سبك پوشش زنان رابطه وجود دارد  - 2
  .ك پوشش زنان رابطه وجود داردبين ميزان سرمايه فرهنگي با سب  - 3
  .بين ميزان مصرف پوشاك با سبك پوشش زنان رابطه وجود دارد  - 4
 .بين سليقه با سبك پوشش  زنان رابطه وجود دارد  - 5

 
 پژوهشروش 

تبييني و كاربردي و در سطح جامعه شناسي خـرد           -توصيفي پهنانگر،  مقطعي، پژوهشروش  
 سـال اسـت كـه در شـهر مـشهد         50 تـا    20بين سنين   جامعه آماري اين مطالعه شامل زنان       . است

 مصــرف سليـقه   سبك پوشش

 سرمايه فرهنگي  سرمايه اقتصادي  

 اي متغــــير هاي زمينـــه

  )سن،تاهل،شغل، تحصيالت(
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جهـت توزيـع نمونـه    .  نفر از زنان به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند       200. ساكن هستند 
بندي اقتصادي و اجتماعي منـاطق شـهرداري شـهر          رتبه" در مناطق شهري نتايج مطالعه       ذكر شده 

 و 10منطقـه   منطقه يك، از مناطق متوسط،تصادفي از منطقه باالگونه كار گرفته شد و به   ب"مشهد  
 منطقه يك شهرداري بـه عنـوان منطقـه          ،بر اساس نتايج  .  انتخاب گرديد  4از مناطق پايين، منطقه     

 يازده به عنوان منطقه متوسط و منـاطق سـه ،چهـار،            ده، نه، هشت، باالي شهر و مناطق دو، هفت،     
سپس در ). seddigh oreie,2002(اند دهپنج و شش شهرداري به عنوان منطقه پايين شهر تقسيم ش

هـاي مـسكوني شـهر    گانه ياد شده بـه كـل بلـوك   هاي هر يك از مناطق سههر منطقه نسبت بلوك   
  . نفر به طور تصادفي انتخاب گرديد5محاسبه شد و در هر بلوك 

مرحلـه  در   .ابزار مورد استفاده در جمع آوري داده ها دو ابـزار مـصاحبه نامـه و پرسـشنامه بـود                       
هـا،    به دليل مشخص شدن ديدگاه زنان نسبت به سبك پوشش انتخابي و رفتار و كـنش آن                 نخست

تعريـف  . مصاحبه عميق صورت گرفت و در مرحله دوم پرسشنامه محقق سـاخته بكـار گرفتـه شـد                 
  متغيرها و شيوه سنجش آن ها به شرح زير مي باشد؛

اي از دانـش عيني،ترجيحـات و        مجموعـه  از نظـر بورديـو سـرمايه فرهنگـي        : سرمايه فرهنگي     
است كه در طول زمـان      ) مثال مدارك دانشگاهي    (هاي صوري    هاي فرهنگي همچنين ويژگي    مهارت

 به واسطه اجتماعي شدن در فـرد        ،چنين بندي آن و هم   با توجه به حجم، تغييرات حجمي و تركيب       
 سـرمايه فرهنگـي از   پـژوهش ن   در ايـ  Hansen, 2004&. (smith, Danielsen (شـود  انباشته مي

 گويـه،  3مقيـاس بعـد نهـادي از تركيـب          . تركيب دو بعد نهادي شده و تجسم يافتـه بدسـت آمـد            
عـضويت در    گويـه، 3تحصيالت فرد، پـدر، مـادر، همـسر و مقيـاس بعـد تجـسم يافتـه از تركيـب               

ت آمده اسـت  دسو مطالعه كتاب بهاي فرهنگي هنري، رفتن به نمايشگاههاي فرهنگي هنري        برنامه
  .و براي هر يك از ابعاد مذكور گويه هاي خاصي به صورت طيف ليكرت طراحي گرديده است

 به اعتقاد بورديو سرمايه اقتصادي انواع منـابع مـالي را توصـيف كـرده و در                  :سرمايه اقتصادي     
ه ميـزان   سرمايه اقتصادي نشان دهند   ).(Fazeli,2004,P:37كند  قالب مالكيت، جلوه نهادي پيدا مي     

مقيـاس  . اين سرمايه نقش مهمـي در ميـزان مـصرف كاالهـا دارد           . تمكن فرد و خانواده او مي باشد      
 پرسش درآمد فرد، درآمد خانواده فرد، متراژمنزل و نوع منزل بدسـت           4سرمايه اقتصادي از تركيب     

  . استاندارد شد0-100آمد و در مقياس 
در اين مطالعه ابعاد    . وشاك در زندگي روزمره است     به معناي ارجحيت افراد در مصرف پ       :سليقه    

  ).rafatjah,2006(كاربردگرايانه، زيباشناسانه و مدگرايانه لحاظ شد  سليقه،
اين عمـل نـه تنهـا شـامل خريـد           .  يعني استفاده از كاالها به منظور رفع نيازها و اميال          :مصرف    

گرايي به يـك فعاليـت       جوامع نوين مصرف   در. شودكاالهاي مالي بلكه در بر گيرنده خدمات نيز مي        
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اصلي تبديل شده است كه طي آن مقدار زيادي پول، انرژي، وقـت، خالقيـت و نـوآوري تكنولـوژي                    
براي متغيـر مـصرف از دو شـاخص ميـزان مـصرف پوشـاك و          ).(Fazeli,2004,p:11 شودمصرف مي 

هـا اسـتاندارد و     ليانه، داده ميزان هزينه استفاده شده و بر اساس ميزان خريـد و ميـزان هزينـه سـا                
  .مقياس مصرف ساخته شد

پوشش شامل اجزاي تشكيل دهنده آن از       . متغير وابسته در اين پژوهش سبك پوشش مي باشد            
قبيل آرايش مو و نوع لباس است كه فرد به هنگام حـضور در عرصـه عمـومي مـورد اسـتفاده قـرار          

ورد استفاده پاسـخگويان از نظـر مـدل، انـدازه،            منظور از سبك پوشش ،انواع پوشش م       ،لذا. دهد مي
باشد كه براي سنجش آن الگوهاي گوناگون در قالب تصوير بـه            ظرفيت و ميزان پوشيدگي موها مي     

هاي عمـومي از جملـه گـردش در پاسـاژها            اين الگو در مكان    ،چنين هم. پاسخگويان نشان داده شد   
  .نظر گرفته شدهاي عادي نيز در و رفتن به مهماني) هنگام خريد(
  

   ابزار سنجش 2 و پايايي1روايي
پس از چند بار بازبيني و      . در اين پژوهش براي كسب روايي صوري، از توافق داوران استفاده شد               

هاي اكتشافي و تشخيص اشكاالت محتوايي پرسشنامه اوليه اصـالح و روايـي صـوري             انجام مصاحبه 
  .ابزار، تامين شد

 نفر از نمونه ها انجام گرفت و        30 در بين    3پرسشنامه با انجام آزمون مقدماتي    براي تعيين پايايي        
آلفـاي  . تاييـد شـد    0,78پاسخ ها جمع بندي شد و در نهايت ضريب پايايي پرسـشنامه بـه ميـزان                 

  . مشاهده مي شود1متغيرهاي مطالعه به تفكيك در جدول
 

 )آلفاي كرونباخ(هاضريب پايايي مقياس - 1جدول
 ضريب آلفاي كرونباخ د گويه هاتعدا مقياس

 0,876 7 سرمايه فرهنگي
 0,894 4 سرمايه اقتصادي

 0,79 11 سليقه
 0712 2 مصرف پوشاك 
 0,851 26 سبك پوشش

  
                                                 

1-Validity 
2-Reliability 
3  - Pretest 
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  هاروش تجزيه و تحليل داده
هاي توصيفي و جهت آزمـون فرضـيات و بررسـي           جهت توصيف متغيرها ،جداول فراواني و آماره          

) في و وي كرامـر    (، جداول دوبعدي و آماره كي دو و ضرايب همبستگي مبتني بر آن              روابط متغيرها 
 در سـطح اسـمي      -سبك پوشش  -كه سطح سنجش متغير وابسته       با عنايت به آن   . (بكار گرفته شد  

  ). است
  

 يافته ها
.  سـال مـي باشـد      50 و حـداكثر آن      20 سال است، حـداقل سـن        29ميانگين سني پاسخگويان      

  درصد نيز مجرد 40 درصد پاسخگويان متأهل و 54.  سال مي باشد20فراواني سن افراد ترين  بيش
.  درصـد دانـشجو مـي باشـند        21 درصـد شـاغل و       24,6 درصد پاسخگويان خانه دار،      39 .باشندمي
 درصـد نيـز دانـشجو       7/18 درصد آنان ليسانس و      7/19 درصد پاسخگويان ديپلم ،      3/29 ،چنين هم

  .مي باشند
 ، رنـگ  )نپوشيدن/ پوشيدن(از بررسي و پرسش از جزييات پوشش زنان دراستفاده از البسه                 پس

 و ضـخامت  ) گـشاد  متوسـط،  تنـگ، ( ظرفيت ،)كوتاه متوسط، بلند،( اندازه نوع مدل،  ،)روشن/تيره(
،ميزان پوشيدگي موي سر،بر اساس مشاهدات و مصاحبه هـايي كـه انجـام              )ضخيم متوسط، نازك،(

  . پوشش پيشنهاد مي گرددگرفت، چهار سبك
گيرنـد،   شكل ظاهري پوشش زناني كه در اين سبك قرار مي          : مذهبي –سبك پوشش سنتي     •

تر اعضاي   چادر براي پوشاندن بيش   .است) يا روسري و در موارد محدود شال        (چادر به همراه مقنعه     
 .شود  استفاده ميپوشيه يا روبنده براي پنهان كردن صورت و جوراب كلفت براي پوشاندن پاها   بدن،

در ميان اين زنان پوشيدن مانتوهاي بلنـد و گـشاد و شـلوار كـامال پوشـيده زيـر مانتو،اسـتفاده از                       
 انـدك بـود     پـژوهش برخي از اين زنان كه فراواني آن در ايـن           .هاي بلند تا مچ عموميت دارد      آستين

دامـن يـا    مانند بلـوز،  ود،معموال زير چادر از مانتو استفاده نمي كنند و همان لباس هاي معمولي خ      
  . كنندتر از روسري هايي كه زير گلو گره زده شده استفاده مي پيراهن برتن مي كنند و بيش

گيرند؛اغلب   زناني كه از لحاظ پوشش در اين دسته قرار مي          :سبك پوشش سنتي شبه مدرن     •
اسـتفاده  ..)  ،ملـي و  عربي،لبنـاني  (  بر چادرهاي معمولي،از انواع ديگري از چادرهاي مدل دار     افزون
معموال  .آنان معموال از مقنعه كمتر و از شال و روسري  با رنگهاي روشن استفاده مي كنند                .كنندمي

 ايـن زنـان بـه حجـاب         بـاور . زير چادر مانتوهاي  تنگ و كوتاه و رنگ هاي شاد  وروشن مي پوشند              
ر آنان در حـد حجـاب       ميزان پوشيدگي س    مذهبي  جدي نيست و ممكن است،       –مانند زنان سنتي    

  . كامل نباشد

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

176 تحليل جامعه شناختي سبك پوشش زنان

اين افراد اغلب از پوشش مانتو استفاده مي كنند و بدون چادر مي              :سبك پوشش غير سنتي    •
آنـان اغلـب از      . از روسري و يا شال و در مواقع محدود از مقنعه اسـتفاده مـي كننـد                 تر  بيش. باشند
ميزان .كنند وشش پاها استفاده نمي  برخي از آنان از جوراب براي پ       .كنند هاي روشن استفاده مي    رنگ

  .تا نيمه پوشيده مي باشدپوشيده پوشيدگي سر آنان مي تواند در حد زياد يعني كامال 
اين افراد معموال از مانتوهاي تنگ و كوتاه و يا آستين كوتـاه اسـتفاده                :سبك پوشش مد گرا      •

اغلـب جـوراب     .ي كننـد  از شلوار جين تنگ با مدل هاي گوناگون  طبـق مـد اسـتفاده مـ                .مي كنند 
ميـزان پوشـيدگي     .پوشند و معموال از شال هايي با رنگ هاي  روشن و شاد استفاده مي كننـد                 نمي

كنند كه رها باشـد و موهايـشان را          موي سر آنان در حد اندك مي باشد و از مدل هايي استفاده مي             
  .نپوشاند

 توزيع فراواني سبك پوشش زنان- 2جدول 
 درصد سبك پوشش رديف

 21,5 مذهبي –سبك سنتي  1
 34 سبك سنتي شبه مدرن 2
 24,5 سبك غير سنتي 3
 20 سبك مدگرا 4

 5/24. هستند"سنتي شبه مدرن " درصد از زنان داراي سبك پوشش        34نشان مي دهد؛  2جدول      
 مي باشـند    " مذهبي   –سنتي  " درصد داراي سبك     5/21،  "غير سنتي "درصد داراي سبك پوشش     

  .  مي باشد"مدگرا"درصد از افراد نيز داراي سبك  20 ،چنين و هم
  

  تبيين داده ها 
وضـعيت تأهـل، وضـعيت اشـتغال و ميـزان            سـن، (بين ويژگيهاي زمينه اي     " : فرضيه نخست     

  ".با سبك پوشش زنان رابطه وجود دارد) تحصيالت
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 نزنان بر حسب متغيرهاي زمينه اي و سبك پوشش زنا) نسبي(توزيع  - 3جدول

 

وضعيت 
 سن

  سال 50 تا 40  سال 39 تا 30  سال 29 تا 20

سنتي 
–

 مذهبي

11,0 29,8 43,3 

سنتي 
شبه 
 مدرن

33,9 35,1 32,4 

غير 
 سنتي 

23,9 28,1 20,6 

ش 
وش

ك پ
سب

 

 34 7,0 31,2 مدگرا

 
جمع 
 كل 

100 100 100 

 .000   سطح معناداري        .265وي كرامر                        .460 في 
 فوت همسر مطلقه مجرد متاهل وضعيت تاهل

سنتي 
–

 مذهبي

29,9 10 12,5 23,3 

سنتي 
شبه 
 مدرن

36,4 28,8 62,5 23,3 

غير 
 سنتي 

29 18,8 12,5 23,3 
ش 

وش
ك پ

سب
 

 0 12,5 42,5 4,7 مدگرا

 
جمع 
 كل 

100 100 100 100 

 في   
سطح معناداري    .283 وي كرامر  .490

000. 

 

وضعيت 
 شغل

 بيكار بازنشسته دانشجو شاغل خانه دار

ش 
وش

ك پ
سب

 

سنتي 
–

 مذهبي

36,8 14,6 4,9 50 14,3 
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178 تحليل جامعه شناختي سبك پوشش زنان

سنتي 
شبه 
 مدرن

38,2 25 29,3 50 39,3 

غير 
 سنتي 

21,1 45,8 14,6 0 14,3 

 32,1 0 51,2 14,6 3,9 مدگرا

 
جمع 
 كل 

100 100 100 100 100 

 .000اداري سطح معن .329 وي كرامر  .569 في 
وضعيت 
 تحصيالت

فوق  ديپلم راهنمايي ابتدايي
 ديپلم

فوق  ليسانس
 ليسانس

 حوزوي دانشجو دكتري

سنتي 
–

 مذهبي

25 57,7 24,4 25 12,8 12,5 0 5,4 100 

سنتي 
شبه 
 مدرن

75 30,8 50 18,8 25,6 25 0 27 0 

غير 
 سنتي 

0 11,5 17,2 50 38,5 25 100 10,8 0 

ش 
وش

ك پ
سب

 

 0 56,8 0 37,5 23,1 6,2 10,3 0 0 مدگرا

 
جمع 
 كل

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 .000 سطح معناداري  .420 وي كرامر  .728 في

 سـال داراي سـبك پوشـش        29 تا   20 درصد افراد بين سنين      33,9 نشان مي دهد؛     3جدول  
 درصـد افـراد   35,1.ند درصد غير سنتي مي باش23,9 درصد سبك مدگرا و   31,2سنتي شبه مدرن،  

 28,1مـذهبي و    – درصد سـنتي     29,8 سال سبك پوششي سنتي شبه مدرن،        39 تا   30بين سنين   
 – سـال داراي سـبك پوشـش سـنتي           50 تا   40 درصد افراد بين     43,3.درصد غير سنتي مي باشند    

همچنين رابطه معني داري بين  وضعيت شـغلي و چهـار سـبك پوشـش وجـود                  .مذهبي مي باشند  
 درصـد مجـردان داراي سـبك        28,8 درصد از افراد مجرد، داراي سبك پوشش مد گـراو            42,5.دارد

 29,9 درصد از افراد متأهل سبك پوشش سنتي شبه مدرن،         36,4.پوشش سنتي شبه مدرن هستند    
 درصد زنان خانه دار،داراي سبك سنتي       38,2.  مذهبي  مي باشند    -درصد نيز سبك پوشش  سنتي     

 درصـد زنـان شـاغل بـا سـبك           45,8.  مذهبي  مي باشند    - سنتي  درصد، سبك  36,8شبه مدرن و    
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 درصد نيز سـنتي شـبه       29,3 درصد دانشجويان داراي سبك پوشش مدگرا و       51,2پوشش سنتي و    
  . مدرن  مي باشند

 درصد 24,4.چنين رابطه معني داري بين  ميزان تحصيالت و چهار سبك پوشش وجود دارد        هم    
  درصد 50 مذهبي است و -يپلم مي باشند، سبك پوشش آنان سنتياز زناني كه داراي تحصيالت د 

 درصد از افرادي كـه داراي تحـصيالت         38,5.داراي سبك پوشش سنتي شبه مدرن هستند       از آنان، 
 درصد از افرادي كه فوق ليـسانس        37,5.ليسانس مي باشند سبك پوشش آنان غير سنتي مي باشد         

  .د سبك پوشش مدگرا دارند درصد از افرادي كه دانشجو مي باشن56,8و
  

 ".بين ميزان سرمايه اقتصادي با سبك پوشش زنان رابطه وجود دارد" : فرضيه دوم    
   توزيع سبك پوشش زنان بر حسب سرمايه اقتصادي-4جدول 

 سبك پوشش
 سرمايه اقتصادي  مدگرا غير سنتي سنتي شبه مدرن مذهبي - سنتي

 درصد درصد درصد درصد
 38 40 10 12 باال

 32,4 38,2 17,6 11,8 بينابين 
 8,7 13,8 49,1 28,4 پايين

 .000 .580 في
 .335 وي كرامر

 سطح معناداري
000. 

رابطه همبستگي متوسط معني داري بين سرمايه اقتصادي و سـبك           : نشان مي دهد كه   4جدول      
ك پوشش غير سـنتي و       درصد افرادي كه سرمايه اقتصادي بااليي دارند، سب        40. پوشش وجود دارد  

 درصد از زناني كه سرمايه اقتصادي آنان در حد متوسط           38,2. درصد سبك پوشش مدگرا دارند     38
 درصد از افرادي كه سرمايه اقتـصادي پـاييني          49,1داراي پوشش غير سنتي مي باشند،        مي باشد، 

  . باشند مذهبي مي - درصد سنتي28,4برخوردار هستند داراي سبك پوشش سنتي شبه مدرن و 
  

  ". بين ميزان سرمايه فرهنگي با سبك پوشش زنان رابطه وجود دارد":فرضيه سوم    
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180 تحليل جامعه شناختي سبك پوشش زنان

   توزيع سبك پوشش زنان بر حسب سرمايه فرهنگي - 5جدول
 سبك پوشش

 سرمايه فرهنگي مدگرا غير سنتي سنتي شبه مدرن مذهبي - سنتي
 درصد درصد درصد درصد

 34 38,2 20,5 7,3 باال

 20,7 25,9 32,8 20,7 بين بينا

 6,9 10,5 47,3 35,3 پايين

 .000 .507 في
 .293 وي كرامر

 سطح معناداري
000. 

 نشان مي دهد، رابطه متوسط معني داري بين  سرمايه فرهنگي و سبك پوشش وجـود                 5جدول    
بك پوشـش    درصد افرادي كه داراي سرمايه فرهنگي بااليي هستند؛ داراي س          38,2 ،چنين هم .دارد

 درصد از افرادي كه سرمايه فرهنگـي آنـان در حـد             32,8 . درصد مدگرا مي باشند    34غير سنتي و    
 مـذهبي   - درصـد غيـر سـنتي     25,9داراي سبك پوشش سـنتي شـبه مـدرن و            بينابين مي باشند،  

 درصـد   21,5 درصد افراد با سرمايه فرهنگي پايين، سبك پوشش سنتي شـبه مـدرن و                47,3.است
  .  مذهبي مي باشند-نتيسبك پوشش س

  ". بين ميزان مصرف پوشاك با سبك پوشش زنان رابطه وجود دارد" :فرضيه چهارم    
  

  توزيع سبك پوشش زنان بر حسب ميزان مصرف- 6جدول
 سبك پوشش

 ميزان مصرف  مدگرا غير سنتي سنتي شبه مدرن مذهبي - سنتي
 درصد درصد درصد درصد

 44,8 25,3 25,3 4,6 باال

 0 29,2 45,8 25 متوسط

 2,4 14,6 31,7 51,3 پايين

 .000 .733 في
 .423 وي كرامر

 سطح معناداري
000. 

نشان مي دهد؛ رابطه متوسط معني داري بين مصرف پوشاك و سـبك پوشـش وجـود                6 جدول    
 درصد به تفكيك    25,3 درصد افراد با مصرف باالي پوشاك داراي سبك پوشش مدگرا و             44,8.دارد
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 درصد افراد كه ميزان مصرف آنـان در         51,3.داراي سبك پوشش غير سنتي و شبه مدرن مي باشند         
  .  مذهبي  مي باشند-حد پايين مي باشند داراي سبك پوشش سنتي

  ".بين سليقه با سبك پوشش زنان رابطه وجود دارد" :فرضيه پنجم    
  

   توزيع سبك پوشش زنان بر حسب سليقه- 7جدول 
 ششسبك پو

 سليقه  مدگرا غير سنتي سنتي شبه مدرن مذهبي -سنتي
 درصد درصد درصد درصد

 10 22 41 27 باال

 كاربردگرايانه 38,8 34,7 16,3 10,2 بينابين

 70 10 20 0 پايين

 34,2 29,9 28 7,9 باال

 زيبا شناسانه 1,9 19,2 48,1 30,8 بينابين

 0 22,2 33,3 44,4 پايين

 86,2 3,5 10,3 7,9 باال

 مد گرايانه 31 38,1 28,6 30,8 بينابين

 1,5 24,8 41 44,4 پايين

 .000 .549 في
 .317 وي كرامر

 سطح معناداري
000. 

بـه  . دهد؛ رابطه همبستگي بين سليقه و سبك پوشش نيز معني دار مي باشـد              نشان مي  7جدول    
گرايانه بااليي در انتخاب لباس هـستند        درصد از زنان كه داراي سليقه كاربرد       27 درصد و    41ترتيب

 درصـد از افـراد      70. مذهبي  مي باشند    -به تفكيك داراي سبك  پوشش سنتي شبه مدرن و سنتي          
كه مصرف كاربردگرايانه پوشاك براي آنان داراي اهميت نمـي باشـد؛ داراي سـبك پوشـش مـدگرا                

  .باشند مي
بـه تفكيـك داراي سـبك    .ناسـانه هـستند   درصد زناني كه داراي سـليقه زيبـا ش    29,2چنين   هم    

 درصد افرادي كه سليقه مد گرايانـه آنـان در حـد بـاال               86,2پوشش غير سنتي و مدگرا مي باشندو      
 درصد افراد با سليقه مد گرايانـه در حـد بينـابين داراي              38,1باشدداراي سبك پوشش مدگرا و       مي

با سليقه مد گرايانه در حد پايين        درصد افراد    32,7 درصد و    41.سبك پوشش غير سنتي مي باشند     
  .  مذهبي  مي باشند–به ترتيب داراي سبك پوشش سنتي شبه مدرن و سنتي 
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  بحث و نتيجه گيري 
در دنياي جديد، اهميت برخي از انواع نمادهاي ظاهري و كردارهاي بدني افزايش يافته است  و                     

 Azad Armaki(ايشي مشخص مي سازند برخي دوره اخير مدرنيته، را با تفوق فرهنگ بصري و نم

etal,2003 .(                    مطالعه سبك پوشش زنـان، شـناخت الزم دربـاره بخـشي از فرهنـگ فعلـي جامعـه و
با اين هدف توشتار حاضر شناسايي و توصـيف گونـه هـا و              . تغييرات احتمالي آن را ميسر مي سازد      

 شناسي سبك هاي پوشش     جهت سنخ . سبك هاي پوشش زنان و عوامل موثر بر آن را در نظر دارد            
با اتكا به مشاهدات، مصاحبه با جامعه مورد مطالعه و تركيب اجزاي پوشـش، چهـار الگـوي متمـايز           

بر اسـاس نتـايج     . ، پيشنهاد شد  "مدگرا" و   "غير سنتي "،  " مذهبي –سنتي  "،    "سنتي شبه مدرن  "
 24,5چنـين    هـم . را دارد )  درصـد  34( بيشترين فراوانـي     "سنتي شبه مدرن  "مطالعه حاضر، سبك    

 "مـدگرا " درصـد نيـز      20 و   " مـذهبي  –سـنتي   " درصـد    21,5،    "غيرسـنتي "درصد داراي سبك    
) جامعه مـورد مطالعـه    ( تكثر الگوهاي پوشش زنان در بخشي از جامعه ايراني           بيانگر جنتاي. باشند مي

  .مي باشد
ميـزان  سن،وضـعيت تاهـل، وضـعيت اشـتغال و         (هـاي زمينـه اي       بين ويژگـي  : فرضيه نخست     

 .با سبك پوشش زنان رابطه وجود دارد) تحصيالت
اي و سـبك پوشـش وجـود         نشان دادند؛ رابطه معناداري بين متغيرهاي زمينه       3يافته ها جدول        
 بـودن پوشـش      "مـدگرا "به اين ترتيب كه با باال رفتن سن جوانان ميزان اهميتي كه آنان بـه                . دارد

 تغييـر   " مـذهبي  –سـنتي   "  بـه     "مـدگرا " پوشـش از     خود مي دهند،كاهش پيدا مي كند و سبك       
اين نتيجه شايد به انتظارات ديگر اعضاي جامعه و به ويژه خانواده ها برگردد كه از نوجوانان . يابد مي

جوانان به منزله   . ماهنگ است و جوانان مي خواهند، لباس هايي بپوشند كه با عرف جامعه بيشتر ه            
هاي اقتـصادي و  سر كنترل ميدانهاي اجتماعي معين، از سرمايه     هاي اجتماعي درگير رقابت بر      گروه

گيرنـد تـا     بهره مـي   - كه براي پيش بردن نظم نمادين مطلوب خود آن را انباشته اند            -فرهنگي خود 
ها را كنترل كنند، زيرا در اين فضاي اجتماعي، مـردم همـان قـدر كـه بـر مبنـاي تـوان                        اين ميدان 

جهت ظرفيت و توان مصرف و سبك زندگيشان نيز مـورد داوري            توليدشان مورد قضاوت هستند از      
 ). Bourdieu,1984(قرار گيرند 

 .باشد همسو مي ) Robinson,2003(نتايج بدست آمده از اين پژوهش با نتايج پژوهش رابينسون               
، انتخاب لباس بـر اسـاس   )Tiggeman & Lacey,2009 ( تيگمان و ليسيپژوهشدرصورتي كه در  

و نتـايج بـه دسـت آمـده بـا ايـن پـژوهش همـسو                 .زنان در تمامي سنين يكسان مي باشد      مد براي   
  .باشد نمي
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تر  بيش.  هستند"سنتي شبه مدرن" و "مدگرا" افراد مجرد بيشتر داراي سبك پوشش ،چنين هم    
باشند و تقريبا نيمي از افراد با سـبك پوشـش            خانه دار مي   " مذهبي -سنتي"افراد با سبك پوشش     

  . دانشجو هستند"امدگر"
 بين ميزان سرمايه اقتصادي با سبك پوشش زنان رابطه وجود دارد: رضيه دومف    
  . بين ميزان سرمايه فرهنگي با سبك پوشش زنان رابطه وجود دارد:فرضيه سوم    
يافته ها نشان مي دهد؛ رابطه معناداري بين سرمايه اقتصادي و فرهنگي و سبك پوشـش زنـان                      

، "سنتي شبه مـدرن   " و   " مذهبي -سنتي"اين ترتيب كه سرمايه اقتصادي افراد با پوشش         به  . است
 –سـنتي  "همچنين اكثر افراد با سبك پوشش  . ،  باالتر مي باشد    "مد گرا "پايين تر و افراد با سبك       

 افراد با سبك پوشـش   تر  بيش داراي سرمايه فرهنگي كم و متوسط،        "سنتي شبه مدرن  " و   "مذهبي
سرمايه فرهنگي متـشكل    . باشند داراي سرمايه فرهنگي زياد و متوسط مي       "مدگرا" و   "غير سنتي "

از تحصيالت فرد و خانواده او، ميزان مطالعه و عضويت و شركت در برنامه هاي فرهنگي هنري است       
 ه هـاي  نتـايج فرضـي   . تر مي باشد    بيش "مدگرا" و "غيرسنتي"كه فراواني آن در بين سبك پوششي        

و ) Hamidi&Faraji,2008( و حميدي و فرجـي    ) Majma,2009( مجمع   پژوهشبا   همسو   ذكر شده 
ــويي  ــتش و بهنـ ــت) Parastesh&Behnoie,2008(پرسـ ــم .اسـ ــين هـ ــژوهش ،چنـ ــديپـ   احمـ

)Ahmadi,2008 ( و  بين سرمايه اقتصادي و مديريت بدن رابطـه معنـاداري وجـود نـدارد              نشان داد
  .ت ناهمسو اسپژوهشبا اين ه يافته هاي بدست آمد

 .بين ميزان مصرف پوشاك با سبك پوشش زنان رابطه وجود دارد: فرضيه چهارم    
وجـود  ان داد ميزان مصرف رابطه معناداري با  پوشش زنان           نتايج بدست آمده از اين پژوهش نش          
 در حد كم و متوسط، افراد       " مذهبي –سنتي  "ميزان مصرف پوشاك در افراد با سبك پوشش          .دارد

 در حد زياد و متوسط و افراد با سبك پوششي           "غير سنتي " و   "سنتي شبه مدرن  " با سبك پوشش  
نتـايج ايـن فرضـيه بـا نتـايج پـژوهش ساسـوما              .  در حـد زيـاد و خيلـي زيـاد مـي باشـد              "مدگرا"
)Sasouma;2004 ( و نيكزاد)Nikzade,2005 (همسو مي باشد. 

د كه در ابتداي پيدايش جوامع مدرن و مي باش (Veblen,1995) نظر وبلن بيانگر نتايج  ،چنين هم    
نظام سرمايه داري، مصرف تظاهري و نمايش نمادهاي بلند پايگي، وسايلي بودند كه انسان ها با آن                 

در  .تري قائل شـوند    مي كوشيدند در چشم همسايگان خود برتر جلوه كنند و براي خود ارزش بيش             
واقـع در رأس هـرم        طبقـه مرفـه،    اين عصر نمايش مصرف،فراغت و چشم و همچشمي،منحـصر بـه          

جـا   اجتماعي بود،اما آن نمايش ها،اكنون سراسر ساختار اجتماعي را فرا گرفته و هر طبقه اي تـا آن                 
در نتيجه اعضاي هر قشري شـيوه        .كه مي تواند، سبك زندگي باالتر از خودش را الگو قرار مي دهد            

د و با همه توان مـي كوشـند تـا مطـابق ايـن               زندگي و رفتار قشر باالتر از خود را الگو قرار مي دهن           
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پـس بـا توجـه بـه مطالـب بـاال مـي تـوان بـه  تاثيرگـذاري               ). Coser,2004( سرمشق زندگي كنند  
 اشـاره كرد؛كـه بامـصرف انبـوه كـاال مـشخص مـي شـود                 – جامعـه مـصرفي      -هاي مدرنيته    ارزش

)Featherstone,1991.(  
 .ان رابطه وجود داردين سليقه با سبك پوشش  زنب: فرضيه پنجم     
زنان باسبك  .  ،رابطه بين سليقه زنان و سبك پوشش آنان تاييد شد          7بر اساس داده هاي جدول          

 در انتخاب پوشش به كاربردي بودن پوشاك كه شامل قيمـت مناسـب،              " مذهبي –سنتي  "پوشش  
سـنتي شـبه    "زنان با سبك پوشش     . راحتي،پوشيدگي و بادوام بودن است، اهميت زيادي مي دهند        

 ولي چون بـه قـشر جـوان جامعـه           ، بر اين كه حجاب را تا حدودي رعايت مي كنند          افزون ؛   "مدرن
استفاده مي نمايند و هم عناصر مدرن .. ) عربي؛لبناني و ملي و (تر از چادر مدل دار تعلق دارند، بيش

. ررا دارا مـي باشـند     بودن از قبيل استفاده از رنگ هاي روشن و مدل دار و كوتاه و تنگ در زير چاد                 
يافته ها نشان مي دهد اين گروه عالقه به تمايز دارند و مي خواهند با اين سبك پوشش خـود را از                      

در واقع اين افراد سليقه اي آميخته از سـبك پوشـش            .   جدا سازند   " مذهبي -سنتي"زنان با سبك    
 .  دارند-كاربردگرايانه و زيباشناسانه 

 كـه از پوشـش چـادر اسـتفاده نمـي شـود بـراي نيمـي از آنـان                     "غير سنتي "در سبك پوشش        
راحت بودن تـن پـوش      . پوشيدگي در حد متوسط و نيمي ديگر در حد زياد داراي اهميت مي باشد             

تقريبا نيمي از آنـان تـرجيح مـي دهنـد،در مـصرف      . لباس براي اين گونه زنان بسيار مهم مي باشد        
 تمايز و ،چنين هم. ت براي اين سبك تقريبا مهم مي باشد   قيم. پوشاك از البسه بادوام استفاده كنند     

؛كـه اغلـب   "مـدگرا "زنان با سبك پوشش .مطابق آخرين مد بودن براي آنان داراي اهميت مي باشد     
پوشش آنان در مجامع عمومي به صورت كوتاه،تنگ و مدل دار مي باشد و ميزان پوشش سـر آنـان                    

مـارك دار    يعني عنصر مد،  ،  سليقه مد گرايانه مي باشند     داراي   اغلببه صورت كامال آزاد مي باشد،       
تـر در منـاطق      اين افراد بيش  .بودن و جنس خارجي بودن پوشاك براي آنان داراي اهميت مي باشد           

 سوابق نظري از ديدگاه وبلـن و بورديـو ايـن سـبك پوشـاك                 بر اساس  .باال و متوسط ساكن هستند    
نيز همـسو   ) Mohammadi,2008(با پژوهش محمدي  نتيجه اين فرضيه    . داراي مصرف تمايزي است   

  .است
 و برخوردهاي گونـاگون بـا مـساله         گوناگونتوان اظهار داشت امروزه با وضع قوانين        در پايان مي      

حجـاب بـه كـرداري    ) مبني بر عـاملي در تحريـك مـردان   (پوشش و نگريستن به آن از زوايه ديني    
ر تكيه بر بعد مذهبي پوشش و حجـاب و آثـار آن،              ب افزونجنسيتي تبديل شده و شايسته است كه        

  .اين مفهوم را تبديل به موضوعي اجتماعي نموده و زمينه مقبوليت بيشتر اجتماعي آن را ايجاد كرد
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